Szanowni Państwo,
Przygotowując się do wyborów samorządowych, w których ubiegam się o urząd
prezydenta Gdańska, odwiedziłem wszystkie gdańskie dzielnice. Wśród nich była także
Wyspa Sobieszewska, której społeczność tworzą mieszkańcy Górek Wschodnich, Komar,
Orla, Przegaliny, Sobieszewka, Sobieszewa, Sobieszewskiej Pastwy, Świbna i Wieńca.
Rozmawialiśmy wówczas o problemach, z którymi zmagają się Państwa dzielnice. Mówili
mi Państwo o swoich ogromnych obawach związanych z dalszym rozwojem dzielnicy, z tym
że miasto woli stawiać na krótkoterminowe umowy na budki z handlem, a nie na
przedsiębiorczość mieszkańców Wyspy. Dużo uwagi poświęcili Państwo złemu stanowi
nawierzchni i brakowi chodników, a także parkingów z prawdziwego zdarzenia. Pomimo
tego, że dzielnica jest atrakcyjna turystycznie ze względu na plażę, brakuje na niej
publicznych toalet, placów zabaw, czy promenady z prawdziwego zdarzenia. Te problemy
wydają się jednak mniej istotne przy innym, podstawowym, jakim jest to, że w 2018 roku
wiele domów wciąż nie posiada dostępu do kanalizacji.
W trakcie letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że sprawy, którymi żyją mieszkańcy
osiedli Wyspy Sobieszewskiej, znajdą się w moim programie wyborczym. Dotrzymuję tej
obietnicy i prezentuję dziś Państwu najważniejsze elementy programu dla tych dzielnic.
Oto one:


PRZYJAZNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
Zwiększymy częstotliwość kursowania autobusów na Wyspę Sobieszewską w dni
powszednie i w weekendy w taki sposób, aby poza godzinami szczytu kursowały
one najrzadziej co 20 minut. Uruchomimy dodatkowe kursy linii 112 tak, by
mieszkańcy Świbna nie musieli w godzinach wieczornych czekać godzinę na
najbliższy autobus.



REZERWAT OTWARTY NA GOŚCI
Będziemy dążyć do otwarcia, poza okresem lęgowym ptaków, grobli oddzielającej
rezerwat Ptasi Raj od Wisły Śmiałej.



WIZYTÓWKA DZIELNICY
Zrewitalizujemy główny deptak prowadzący w Sobieszewie na plażę tak by stał się
wizytówką dzielnicy.



PRZYJAZNA PLAŻA
Korzystanie z plaż na Wyspie Sobieszewskiej stanie się bardziej atrakcyjne dzięki
postawieniu dwóch publicznych toalet.



POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH
Znacząco zwiększymy wydatki na remonty dróg lokalnych w Gdańsku. Dokonamy
pełnej inwentaryzacji ulic, chodników i ścieżek rowerowych i przyjmiemy jasne i
precyzyjne kryteria ich stanu technicznego. Powołamy Komunalne
Przedsiębiorstwo Remontów Dróg z wieloletnim budżetem i planem działania.
Dzięki temu nawet dwukrotnie będziemy mogli przyspieszyć tempo budowy i

obniżyć koszty remontów. Pozwoli nam to na przykład na wykonanie brakujących
chodników ulicy Świbnieńskiej oraz na wybudowanie ścieżki rowerowej po
wschodniej stronie tej ulicy.


KANALIZACJA DLA MIESZKAŃCÓW WYSPY
Będziemy sukcesywnie rozszerzać sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie
Wyspy Sobieszewskiej.



BEZPIECZNY PLAC ZABAW
Wybudujemy plac zabaw przy ulicy Świbnieńskiej 198.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gdańska zasługują na to, by nasze ukochane miasto rozwijało się szybciej.
Zasługujemy na to, by gdański samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców,
niezależnie od tego, w której dzielnicy mieszkają. Zasługujemy też na to, by przedstawiciele
samorządu traktowali swoją pracę jak misję, służbę, a co za tym idzie – wypełniali
otrzymany od Państwa mandat sumiennie i uczciwie. Zdecydowana większość gdańszczan
nie ma wątpliwości, że aby tak się stało, potrzebna jest w Gdańsku zmiana. Zmiana ta może
nastąpić już tej jesieni. Zbliżające się wybory samorządowe dają pierwszą od bardzo dawna
szansę na to, by do tej wyczekiwanej zmiany wreszcie doprowadzić.
Dlatego przede wszystkim bardzo Państwa proszę o udział w wyborach samorządowych.
W takich wyborach znaczenie ma dosłownie każdy głos, każdy głos może więc zdecydować
o tym, że Wyspa Sobieszewska stanie się lepszym miejscem do życia. Proszę też Państwa,
byście w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich
obecność w Radzie Miasta zagwarantuje, iż Państwa sprawy nigdy nie będą w tej Radzie
lekceważone.
Proszę, by rozważyli Państwo możliwość zagłosowania na mnie w wyborach na prezydenta
miasta. Daję słowo honoru, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei i zrealizuję
program, z którym idę do wyborów. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli zechcą Państwo
rozmawiać o naszych propozycjach dla Wyspy Sobieszewskiej ze swoimi bliskimi,
przyjaciółmi, sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Wyspę
Sobieszewską i sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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